ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL
DIA 6 DE JUNY DE 2013.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:05 hores del dia 6 de juny de 2013,
es reuneix la Corporació amb l’objecte de celebrar sessió ordinària que ha estat
prèviament convocada a l’efecte, presidida pel Sr. Alcalde Josep Masoliver i Subirós, i
amb l’assistència dels regidors que a continuació s’indiquen: Joaquim Pastoret
Lladó,Josep Ferrer Serra, Pere Bosch Camps, Dolors Quer Puntil, Jose Carlos Vaello
Ordis i Dolors Juanola Teixidor.
Amb l’assistència de la Secretària Interventora Sra. Olga Serrats Juanola
Declarada vàlidament constituïda i oberta la sessió, seguidament es passa a tractar els
assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria.
1.- Aprovació de l’ acta de la sessió de data 9 de maig de 2013.
Examinada l’ acta de la sessió de data 9 de maig de 2013, és aprovada per unanimitat
dels membres assistents
2.- Correspondència oficial
Seguidament dona lectura dels escrits que han tingut entrada des de la de la darrera
sessió fins a la data, i que a continuació s’indiquen:
2.1.- Escrit de l’Ajuntament de Pontós comunicant l’aprovació de l’expedient
modificació de NNSS de planejament “PAU 6. Carrer Nou”.

de

2.2.- Escrit de Xaloc relatiu a la petició de no aplicar liquidacions complementàries de
l’IBI.
2.3.- Escrit de l’oficina del cens electoral comunicant el numero d’electors a 1 d’abril de
2013.
2.4.- Escrit d’acciona Medio Ambiente sol·licitant autorització pels treballs de
manteniment de les línees elèctriques.
2.5.- Escrit de PRISCO ELECTRONICA SL sol·licitant autorització per implantar un
wimax.
2.6.- Escrit del Jutjat contenciós administratiu num 1 de Girona declarant acabat per
caducitat en instancia i arxivar el recurs ordinari num 521/2009, instant per Carme Gou
Prat.
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de
15.713,38€ s’acorda donar-li la seva aprovació per unanimitat.
3.2.- Vista la relació de despeses pagades per a Caixa Corporació des de la darrera
sessió, que ascendeix a 496,87€ s’acorda la seva aprovació per unanimitat.
4.- Gestió tributària.
4.1.- Vista la liquidació efectuada pel Departament d’economia i coneixement relatiu a
la participació municipal en els tributs de l’estat corresponent als mesos d’abril i maig
2013, s’acorda donar-li conformitat.
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5.- Donar compte dels decrets de l'alcaldia.
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, l’alcalde sotmet a la consideració de la corporació la
relació de resolucions de l’Alcaldia, que s’han adoptat des de l’ultima sessió plenària,
les quals han estat a disposició dels assistents, juntament amb la resta d’assumptes
compresos en l’ordre del dia.
Decret d’Alcaldia num. 31/2013, de 16 de maig de 2013, aprovant el canvi no
substancial sol·licitat per campsa estaciones de Servicio SA per la estació La
Tramuntana, ubicada a l’àrea de servei Emporda, direcció sud, sentit Barcelona.
Decret d’alcaldia num 32/2013, relatiu a l’atorgament a Angel Osses Nadal una
subvenció pel naixement de la seva filla el dia 3.4.13.
Decret d’alcaldia num 33/2013, relatiu a l’aprovació de la liquidació del impost sobre
l’increment

del valor dels terrenys de naturalesa urbana

que es segueix amb

l’expedient num 1/2013.
Decret d’alcaldia num 34/2013, relatiu a l’aprovació de la liquidació del impost sobre
l’increment

del valor dels terrenys de naturalesa urbana

que es segueix amb

l’expedient num 2/2013.
Decret d’alcaldia num 35/2013, relatiu a l’aprovació de la liquidació del impost sobre
l’increment

del valor dels terrenys de naturalesa urbana

que es segueix amb

l’expedient num 5/2013.
Decret d’alcaldia num 36/2013, relatiu a l’aprovació de la liquidació del impost sobre
l’increment

del valor dels terrenys de naturalesa urbana

que es segueix amb

l’expedient num 6/2013.
Decret d’alcaldia num 37/2013, relatiu a l’aprovació de la liquidació del impost sobre
l’increment

del valor dels terrenys de naturalesa urbana

que es segueix amb

l’expedient num 9/2013.
Decret d’alcaldia num 38/2013, relatiu a l’aprovació de la liquidació del impost sobre
l’increment

del valor dels terrenys de naturalesa urbana

l’expedient num 8/2013.
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que es segueix amb

Decret d’alcaldia num 39/2013, relatiu a la devolució de la fiança relativa a l’expedient
d’obra 17/12.
Decret d’alcaldia num 40/2013, relatiu a la pressa de coneixement de la comunicació
prèvia d’obres que es segueix amb el numero d’expedient 15/13.
Decret d’alcaldia num 41/2013, relatiu a la pressa de coneixement de la comunicació
prèvia d’obres que es segueix amb el numero d’expedient 14/13.
Decret d’alcaldia num 42/2013, relatiu a la pressa de coneixement de la comunicació
prèvia d’obres que es segueix amb el numero d’expedient 13/13.
Decret d’alcaldia num 43/2013, relatiu a la declaració de concloure l’expedient d’obres
33/12.
Decret d’alcaldia num 44/2013, relatiu a la declaració de concloure l’expedient d’obres
34/12.
Decret d’alcaldia num 45/2013, relatiu a la declaració de concloure l’expedient d’obres
35/12.
Decret d’alcaldia num 46/2013, relatiu a la declaració de concloure l’expedient d’obres
36/12.
Decret d’alcaldia num 47/2013, relatiu a la declaració de concloure l’expedient d’obres
37/12.
Decret d’alcaldia num 48/2013, relatiu a la declaració de concloure l’expedient d’obres
38/12.
Decret d’alcaldia num 49/2013, relatiu comunicació d’obres que es segueix amb
l’expedient num 19/13.
El Ple es dona per assabentat
6.- DECLARACIÓ UNILATERAL D’ADHESIÓ EXPRESSA AL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDA I EL
CONSORCI LOCALRET PER LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS
DE TELECOMUNICACIONS –VEU, MÒBIL I DADES, DE L'ENS LOCAL
AJUNTAMENT DE GARRIGAS
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I. Que aquest Ajuntament té coneixement i constància que el Consorci LOCALRET, té
aprovat des del 14 de febrer de 2011 l’acord marc per l'homologació de diversos els
serveis de telecomunicacions agrupats en els següents LOTS:
LOT 1 SERVEIS DE TELEFONIA FIXA,
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i
LOT 3 SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET.
II. Que té coneixement i constància que aquest Consorci LOCALRET i el Consell
Comarcal de l’alt Emporda varen signar el passat 7 de maig de 2013 un conveni de
col·laboració en virtut del qual s’estableix la possibilitat de realitzar una contractació
centralitzada mitjançant diversos sistemes l’agregació de demanda de serveis de
telecomunicacions dels municipis del Gironès, Pla de l’Estany, Garrotxa, Alt Empordà,
Ripollès, Cerdanya, Baix Empordà i La Selva amb un interès comú tant d’estalvi
econòmic com de procediments de contractació.
Per la qual cosa, en virtut de la representació que ostento, l'AJUNTAMENT DE
GARRIGAS s'adhereix de forma expressa al conveni de col·laboració abans esmentat
i a la possibilitat que d’ell se’n desprèn de participar en la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) que, en vers a l'acord marc
d'homologació de diversos els serveis de telecomunicacions dugui a terme el Consorci
Localet de forma agrupada amb la coordinació dels Consell Comarcals del Gironès,
Pla de l’Estany, Garrotxa, Alt Empordà, Ripollès, Cerdanya, Baix Empordà i La Selva
esmenats amb els següents COMPROMISOS:
Primer.- ACCEPTAR el contingut i efectes del Conveni de Col·laboració subscrit entre
el Consorci LOCALRET i el Consell comarcal de l’alt Emporda de data 7 de maig de
2013, i s’obliga a complir-lo i respectar-lo mentre no es revoqui de forma expressa la
present adhesió. Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions d’aquest conveni
s’entendran acceptades per aquest Ajuntament pel sol fer de no revocar l’adhesió dins
del 30 dies hàbils següents a l’aprovació d’aquelles.
Segon.- En virtut d’aquesta adhesió i acceptació, l’Ajuntament ENCOMENA LA
GESTIÓ de la contractació d’aquests serveis de telecomunicacions (veu, mòbils i
dades) i per la qual cosa S’OBLIGA a:
a) Formular les peticions i facilitar totes les dades necessàries al Consell
Comarcal per a dur a terme els processos de contractació centralitzada que es
derivin d’aquest conveni.
b) Aprovar l’autorització de la despesa amb caràcter previ a les peticions o
encàrrecs que hagin de ser objecte de contractació centralitzada i emetre el
document comptable A,o certificat d’existència de crèdit adequat i suficient el
qual s’haurà d’adjuntar a la petició pròpiament dita.
c) Assumir el compromís de consignació pressupostària suficient i adequada per
als exercicis futurs 2014/2015.
d) Aprovar la disposició de la despesa i emetre el document comptable D abans
que LOCALRET dugui a terme l’adjudicació, el qual l’haurà de remetre al
Consell Comarcal per tal que el pugui lliurà a LOCALRET.
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e) L’ajuntament designarà una persona de la seva organització per tal que
exerceixi les tasques de gestió i coordinació amb el Consell Comarcal pel
seguiment del contracte i, per tant, serà el seu únic interlocutor entre
l’ajuntament i aquest Consell.
f)

Les incidències que es puguin produir tant durant la fase d’adjudicació com
durant l’inici de l’execució dels contractes adjudicats dins d’aquests sistemes
de contractació centralitzada hauran de ser canalitzats a través del respectiu
Consell Comarcal.

g)

Els problemes i conflictes que durant l’execució puguin sorgir amb
l’adjudicatari del contracte per al compliment del contracte, seran resolts per
cadascun dels ajuntaments afectats, que es subrogaren en la posició de
LOCALRET com administració contractant.

Tercer.- Establir que la despesa màxima que aquest Ajuntament té prevista destinar
en la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions –veu, mòbil i dadesque dugui a terme LOCALRET és de .veu i dades 4253,14€. , IVA inclòs i mòbils
1167,25€, IVA inclòs, la qual anirà en càrrec de la partida 920/22200 del pressupost
municipal i per la que s’ha aprovat la corresponent autorització de despesa per l’òrgan
municipal competent i emès el document comptable A o certificat d’existència de
crèdit
Quart.- Aquesta adhesió al conveni i al sistema de contractació centralitzada que en
resulta, es posarà en marxa a partir de la data de la signatura d'aquest document i la
seva revocació, a l’igual que amb l’adhesió, requerirà un acte administratiu exprés de
l’òrgan competent.
7.- Acceptació de subvencions.
7.1.- Fons de cooperació econòmica i cultural any 2013.
Vista a la resolució de la Junta de Govern de data 7 de maig de 2013, en virtut de la
que s’acorda concedir a l’ajuntament de Garrigàs una subvenció d’import 25.000€ per
la pavimentació de la rampa d’accés a la zona d’equipament municipals i canalització
de les aigües, substitució de les portes d’emergència de la sala del centre cívic ,
enllumenat públic i recollida d’escombraries i despeses culturals, s’acorda per
unanimitat dels set membres del Ple:
Primer.- Acceptar l’ import de 25.000€ en concepte de subvenció a fons perdut del
programa de cooperació econòmica i cultura 2013.
Segon.- Notificar l’anterior acord a la Diputació de Girona.
7.2.- Projecte d’acció social.
Vista a la resolució de la Junta de Govern de data 4 de juny de 2013, en virtut de la
que s’acorda concedir a l’ajuntament de Garrigàs una subvenció d’import 1.700€ pel
projecte d’acció social municipal, s’acorda per unanimitat dels set membres del Ple:
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Primer.- Acceptar l’ import de 1.700€ en concepte de subvenció a fons perdut del
projecte d’acció social municipal 2013.
Segon.- Notificar l’anterior acord a la Diputació de Girona.
7.3.- Servei d’assistència per arranjament de camins de titularitat municipal,
modalitat 2.
Vista a la resolució de la Junta de Govern de data 21de maig de 2013, en virtut de la
que s’acorda incloure a l’ajuntament de Garrigàs com a beneficiari dels servei
d’assistència per arranjament de camins de titularitat municipal, s’acorda per
unanimitat dels set membres del Ple:
Primer.- Acceptar la inclusió de l’ajuntament de Garrigàs al servei d’assistència per
arranjament de camins de titularitat municipal.
Segon.- Notificar l’anterior acord a la Diputació de Girona.
7.4.- Servei d’assistència als ajuntaments per a la prevenció d’incendis forestals.
Vista a la resolució de la Junta de Govern de data 21de maig de 2013, en virtut de la
que s’acorda incloure a l’ajuntament de Garrigàs com a beneficiari dels servei
d’assistència per neteja de franges de seguretat en marges de camins de titularitat
municipals, s’acorda per unanimitat dels set membres del Ple:
Primer.- Acceptar la inclusió de l’ajuntament de Garrigàs al servei d’assistència per
neteja de franges de seguretat en marges de camins de titularitat municipals.
Segon.- Notificar l’anterior acord a la Diputació de Girona.
8.- Adhesió a la Federació de municipis de Catalunya.
La federació de municipis de Catalunya es l’ens que promociona i defensa els
interessos dels municipis davant les diferents instancies, com la generalitat de
Catalunya, els govern de l’estat, etc. La federació de municipis trasllada als
organismes corresponents les seves propostes i reivindicacions en relació amb temes
de competència estatal. També es fan arribar, esmenes al grups parlamentaris del
congres per tal que siguin considerades. Aquest Consistori considera avantatjós ser-ne
membres adherit, per tot l’exposat s’acorda per unanimitat dels set membres del Ple :
Primer.- Sol·licitar la federació de municipis de Catalunya , l’adhesió com a membre
de ple dret, de l’ajuntament de Garrigàs, a tots els efectes legals que en sigui
d’aplicació.
SEGON.- Aprovar l’abonament d’una quota anual, fixada en 76,23€, com a contribució
a la federació per al seu finançament.
TERCER.- Facultar al sr. alcalde per signar quants documents siguin necessaris per a
l’execució del present acord.
QUART.- Modificar el present acord a la federació de municipis de Catalunya als
efectes que siguin d’aplicació.
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9.- Assumpte urgents.
L’alcalde manifesta que no n’hi ha.
10.- Precs i Preguntes.
L’alcalde dona la paraula als senyors regidors perquè formulin precs o preguntes,
manifestants el presents que no en tenen.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió, essent
les 22:20 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la
qual com a Secretària, en dono fe.
L’ ALCALDE

LA SECRETARIA

DILIGENCIA PER FER CONSTAR que l’acta de la sessió del Ple celebrada el
dia……………....... ha quedat estesa als folis Num.............................................
Dona fe.
LA SECRETARIA
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